
 19كوفيد و  رمضان شهر 
 

  هو المبارك مراكز اإلقامة أشخاص من خلفيات وديانات مختلفة. إن شهر رمضان  يتشارك
 
ن  مهم   حدث من و  –للمسلمي 

ي  المتوقع أن يبدأ 
ن
 .مايوأيار  24أبريل ويستمر حتى نيسان  24ف

 
ن نتفهم أن هذا قد يكون صعًبا بالنسبة للمقي  شهر  ؛ مي 

ّ
للتواصل مع أفراد األرسة  ا يكون وقت رمضان عادة ما ذلك أن

 .وجبات الخاصةلتقاء حول الوالمجتمع ألداء الصلوات اليومية واال
 

ن  العمللتكييف  ا سيتخذ مديرو المركز تدابي   ن وغي  المسلمي  اليومي للمراكز لتلبية احتياجات كل من السكان المسلمي 
ام المتبادل والت ن عىل االحيى كي 

 .لمي سامح والتعايش الّس خالل شهر رمضان مع اليى
 

ي 
 .عىل أولئك الذين يصومون رمضان أن يتفهموا وضع أولئك الذين ال يفعلون ذلك، والعكس صحيح ينبغن

 
ي د

ن
 :نمن خالل المقيمي كل عم  تقم مراكزنا بدورها ف

 

 تيبات   القيام بيى
ّ
ن أوقات الوجبات أو مرافق الت  . حضي  للصائمي 

  للصالة بطريقة آمنة وتتوافق مع إرشادات الصحة العامة والتباعد التأكد من أن للناس مساحة كافية
 . االجتماعي 

  اضية للتجمعات التقليدية للصالة واإلفطار  . تقديم معلومات عن البدائل االفيى
 

ا للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية وإرشادات المركز 
ً
وس، ستظل القيود والضوابط الحالية وفق نظًرا لخطر انتقال الفي 

 .رية المفعولسا
 

ي أنه ال يمكن أن يكون هناك زوار 
ي هذا األمر لقاءات مجتمعيةأو  من خارج المراكز هذا يعتن

ن
. نطلب تفهمكم وتعاونكم ف

ن لدينا ن والموظفي   .لضمان سالمة وصحة جميع المقيمي 
 

 نصيحة من مجلس األئمة األيرلندي

ه عىل شهر رمضان 19تطور الكوفيد الذي أصدر بيانا عن  (ICI) نصيحة مجلس األئمة األيرلندي  :وتأثي 

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/1q4x8ww0a4/1hkb3
efh7qe1l01y9ghpya/external?email=true&a=6&p=10878&t=14494 

ي المساجد، ويوصي بمرافيها ويشي  
ن
ل إىل تعليق الصالة ف ن ي المين

ن
 .أحد أفراد األرسة بإمامة منعاة الصالة ف

ي االعتبار اال يزال من المتوقع أن يصوم المسلمون خالل شهر رمضان، لكن 
ن
ألشخاص الذين يعانون من يجب األخذ ف

ي قد يكون لمشاكل صحية 
 .عليها لصيام تداعياتوالتى

 
ي تتطلب 

ام بالتعليمات الصحية التى ن ي هذا الظرف االجتماعي  التباعد يحث مجلس األئمة اإليرلندي عىل االليى
ن
، واالمتناع ف

 .عن اإلفطار الجماعي ودعوة اآلخرين لإلفطار
 

اضية  البدائل والروابط االفتر
 

اضيةتوجد مجموعة متنوعة من الموارد  ن  الدينيةلتسهيل التجمعات  االفيى والتعلم. إن توفي  هذه المعلومات للمقيمي 
 .جيد مع تعليمات واضحة ستكون مصدر دعم هائل Wi-Fi وضمان اتصال

 

about:blank
about:blank


 اإليرلنديالمركز اإلسالمي 

https://islamireland.ie/ 

ي كل ليلة من رمضان، سيقوم 
ن
ن حالوة ببث درسقبل صالة المغرب ف دقيقة  45لمدة  ةإسالمي موعظة / الشيخ حسي 

 .تقريبا
 

 يرلنديةالمؤسسة اإلسالمية اإل 
https://islamicfoundation.ie/ 

ن بتقديم الدروس  .سوف يقوم اإلمام يحت  الحسي 
 

وع الخيمة الرمضاني ي العديد من - اإلفطار المفتوح" مبادرة" ةمشر
ن
وتجمع المبادرة آالف األشخاص لالحتفاالت ف

ي كامل يسغ للحفاظ عىل بعض العنارص 
اصن وع افيى ي رمضان الدينيةالمدن. هذا العام هناك مشر

ن
ية ف  .والخي 

 
 :التعليمات

 
حيبية المجانية  #MyOpenIftar قم بالتسجيل للحصول عىل حزمة: 1الخطوة   عىل موقعاليى

www.openiftar.co.uk/myl 
 
 

 MyOpenIftar# شارك الصور ومقاطع الفيديو وتجارب اإلفطار والطعام والمحادثات عي  : 2الخطوة 
  openiftar@و

 
ي كل يوم، عي  انضم إىل: 3الخطوة 

اصن  عىل قنوات التواصل االجتماعي  أو شاهد  zoomزووم   مجتمعنا االفيى
ً
ة بثه مبارسر

 . الخاصة بنا
 

 : 4الخطوة 
ّ
ي إىل كل عتبةاحصل عىل الرابط الخاص بك لجمع الت

ي جلب تجربة المجتمع الرمضانن
ن
عات وساعدنا ف  !ي 

  
ن والمجتمعات  بشأنتتناول التوجيهات المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية  االعتبارات والتوصيات العملية للقادة الدينيي 

ي سياق
ن
ي المؤرخ  COVID-19 الدينية ف

ن
ن والمنظمات الدينية والطوائف نيسان  7ف أبريل، الدور الخاص للقادة الدينيي 

ي ممارسة األنشطة الدينية، ويتضمن بوجه 
ن
خاص قسما الدينية. ويقدم توجيهات بشأن إدراج متطلبات الصحة العامة ف

اضيةعن األنشطة الدينية عن بعد/   .االفيى
 

ي ميدان العمل، العالمية متعددة األديان، المعنية بكوفيدتم إطالق  
ن
من طرف اليونيسيف ومنظمة  19-مبادرة الدين ف

ي أديان من أجل الّس 
ن
ي  . وتسغ هذه المبادرة إىل تعزيز العمل متعدد األديان وتعبئة المجتمع2020أبريل  7الم  ف

ن
ف

ح هذه المبادرة تكييف التجمعات الدينية والطقوس والخدمات 19-مواجهة جائحة كوفيد ن أمور أخرى، تقيى . من بي 

وس كوفيد  ام التوجيهات الدولية والوطنية للحد من انتقال في  ي ذلك التجمعات والتباعد الجسدي، من 19الحيى
ن
، بما ف

 .أجل صحة وسالمة اآلخرين أثناء تطوير البدائل
 
 

بشكل عام، فنحن نشجعك عىل التحدث إىل أحد  19مخاوف أو أسئلة حول رمضان أو كوفيد  ةإذا كان لديك أي
ا التواصل مع 

ً
ن أو مدير المركز. يمكنك أيض  Ipasinbox@justice.ie الموظفي 
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